E

ntre os dias 16 e 19 de setembro acontecerão, no
Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, o
44º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica
Vermelha e a 18ª Exposição Internacional de
Máquinas, Equipamentos, Automotivos, Serviços e
Insumos para a Indústria Cerâmica. Os eventos, realizados
pela Anicer, em parceria com o Sindicer/RS, são uma grande
oportunidade para os empresários se atualizarem em termos
de inovação, tecnologia e conhecimento, além de trocarem
experiências com outros gestores.
As clínicas abordarão temas como
a eficiência energética, com o técnico
do Senai Amando Alves de Oliveira. Já
os minicursos trazem assuntos como o
licenciamento ambiental, apresentados
pelos especialistas Sandra Gazem e Tiago
José Pereira Neto. Requisitos, desafios e
oportunidades na construção civil estarão
em debate, mediados pelos empresários
Juan Carlos Germano, da Cerâmica Pauluzzi (RS), e Sandro Silveira, da cerâmica
Palma de Ouro (SP).
A troca de experiências também
será contemplada nas visitas técnicas às
cerâmicas Pauluzzi, de Sapucaia do Sul,
João Vogel e Kaspary, de Bom Princípio – todas detentoras
do selo de qualidade do Programa Setorial de Qualidade
(PSQ). A atividade ocorrerá no dia 19 de setembro e os ingressos podem ser adquiridos na Fellini Turismo ou, durante
o encontro, no estande da agência, que estará no pavilhão.
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Operação fiscaliza cargas cerâmicas na fronteira
do Rio Grande do Sul

Evento será realizado em setembro, em Porto
Alegre. Empresários terão a chance de conhecer as
novidades do setor e mostrar o seu trabalho, além
de apreciarem a acolhida dos gaúchos
O investimento é de R$ 120 e inclui acompanhamento de
consultores técnicos, transporte em ônibus com guia turístico,
seguro-viagem e almoço.
Paralelo ao encontro nacional, acontecerá a 18ª Expoanicer,
que exibirá, aos ceramistas, as novidades em máquinas e equipamentos, além de possibilitar a realização de negócios com os
expositores. O evento contará com empresas de países como
Brasil, Itália, Alemanha e Estados Unidos. Neste ano, os visitantes
terão uma hora a mais para visitar a feira, já que o pavilhão
estará aberto a partir das 11 horas. Além
disso, a festa de encerramento contará
com show gratuito da cantora Sandra de
Sá para todos os inscritos.
Divulgação/Anicer

INOVAÇÃO E
qUALIDADE NO 44º
ENCONTRO NaCIONAL

Fechamento autorizado – pode ser aberto pela ECT
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Desconto nas inscrições
As inscrições promocionais do evento
seguem até o dia 14 de agosto e podem
ser realizadas no site www.encontro44.
anicer.com.br. Nesta fase, o investimento
para cerâmicas adimplentes associadas
à Anicer ou ao Sindicer/RS é de R$ 450
para o Encontro Nacional, com isenção
de inscrições para a Expoanicer. As
demais empresas pagam R$ 620 para
participar do encontro e R$ 170 para a
feira. Depois desse período, o preço dos ingressos do encontro
para as empresas associadas será de R$ 650 e para as demais
cerâmicas, R$ 800. As associadas continuam tendo inscrições
gratuitas para a Expoanicer após o prazo promocional, já as
não associadas pagarão R$ 235.

ASSOCIADA
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Cerâmica Arvorezinha mantém o
compromisso com a qualidade cerâmica
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notícias

editorial

Negociações coletivas pelo Estado
A negociação coletiva 2015 com a classe trabalhadora, datas-base de
março e maio, foi concluída. Mais uma vez o Sindicer/RS atuou em defesa
da categoria, buscando uma solução que atendesse tanto empresários como
colaboradores. A comissão de negociações é assessorada pelo advogado
Guilherme Guimarães e os diretores do sindicato Luís Fernando Ritter e
Argileu de Souza Barboza. Em breve, os boletos para recolhimento desta
contribuição serão enviados, com exceção dos municípios de Bagé e São
Leopoldo, cujos acordos não foram finalizados.

Audiência discute o mercado cerâmico
Para debater a situação das cerâmicas gaúchas, com a entrada no
Rio Grande do Sul de
tijolos vindos de outros
estados, foi realizada uma
audiência em Candelária,
em 29 de junho, com a presença do presidente do sindicato, Jorge Ritter, e
do assessor da secretaria estadual da Fazenda Dércio Machaski, além de
empresários e políticos da região.
A proprietária da Cerâmica Candelária, Sônia Lange, diz que “o encontro
foi importante para discutir preços e a qualidade dos produtos gaúchos, a
fim de torná-los mais competitivos”. Os deputados Sérgio Moraes e Marcelo
Moraes cobraram mais fiscalização para coibir a entrada de produtos em
desacordo com a legislação. O grupo busca uma nova audiência pública
para discutir ações que ajudem o setor.

Sindicer/RS

Olá, amigos! No ritmo dos
festejos julinos, encerramos o 1º
semestre de 2015. Um dos resultados das articulações realizadas
ao longo deste ano com o governo estadual, Inmetro e outras entidades é a Operação Telhado de
Vidro 3. Em três dias de fiscalizações, realizadas em
abril pela Receita Federal, Brigada Militar e outros
órgãos, foram verificados mais de 240 caminhões.
O laudo das 193 amostras cerâmicas, coletadas
na cidade de Torres, indica que cerca de 75% do
material apreendido apresenta inconformidades.
Agora buscamos nova audiência, na Assembleia
Legislativa, para debater também com os deputados
alternativas para o setor no combate à concorrência
desleal com outros estados.
Tendo em vista este mesmo ideal, em junho
estive reunido com políticos e empresários cerâmicos em Candelária, com o intuito de ampliarmos a fiscalização dos produtos que circulam
na região. Uma das propostas é a colocação de
uma balança para a pesagem e multa de veículos
com excesso de carga. Também participei, na
Assembleia Legislativa, do lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo e da
Indústria Gaúcha e Brasileira. Esperamos que a
iniciativa traga novas perspectivas.
Em setembro, sediaremos o 44º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha. Será
mais uma oportunidade para nos congregarmos
e refletirmos sobre o futuro do setor. Contamos
com a presença de todos! Um abraço,
Jorge Romeu Ritter
Presidente do Sindicer/RS

Sindicato das Indústrias de Olaria e de
Cerâmica para Construção no Estado do
Rio Grande do Sul

Valorização do produto cerâmico
O Sindicer/RS quer sensibilizar os consumidores sobre as vantagens de
usar telhas, tijolos e outros itens de qualidade, fabricados em cerâmicas
gaúchas. A nova campanha de valorização do produto cerâmico contará
com a criação de um selo, materiais informativos e de divulgação, além de
publicidade. A iniciativa será lançada no 44º Encontro Nacional de Cerâmica Vermelha, de 16 a 19 de setembro, na Fiergs, em Porto Alegre.
Av. Assis Brasil, 8787 Bloco10/ 3ºandar
CEP 91140-001 – Porto Alegre – RS – Brasil
Fone: (51) 3347-8755| Fax: (51) 3364-3336
contato@sindicerrs.org.br / www. sindicerrs.org.br
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Reforçada a fiscalização de produtos cerâmicos
ma ação conjunta da Receita Federal, Inmetro, Tesouro do
Estado e o Batalhão Fazendário da Brigada Militar resultou
na Operação Telhado de Vidro 3. A fiscalização ocorreu em
abril, no posto da Receita Estadual, em Torres, no litoral gaúcho,
com o objetivo de investigar a entrada de produtos cerâmicos
irregulares vindos de outros estados, assim como a concorrência
desleal sofrida pelas cerâmicas gaúchas.
Segundo o diretor de fiscalização do Inmetro, José Roberto de
Paula Marques, denúncias apontavam a circulação de materiais
de outros estados que não atendem às especificações técnicas
exigidas. “Subfaturando e simulando operações de remessa
direta aos consumidores, eles conseguem, com sonegação,
reduzir custos.”
Para ele, a ação tranquiliza os empresários cerâmicos, que se
sentem protegidos e respeitados através dos órgãos envolvidos
e das consequentes medidas adotadas. Iniciativas como esta,
segundo Marques, são importantes para toda a sociedade: “Os

Divulgação/Inmetro

U

resultados foram significativos, tendo em vista o cumprimento
de nossa missão institucional, no que se refere à proteção das
relações de consumo”.
No total, foram emitidos 193 termos de coleta de amostras
de blocos cerâmicos, sendo que 74,2% dos exames dimensionais realizados e 78% dos testes formais feitos pelo Inmetro
foram reprovados.

Divulgação/Laboratório da Construção Civil

ESPAÇO DO LABORATÓRIO senai-rs
encontro nacional terá estande
com minilaboratório cerâmico
O Senai, em rede nacional, está se preparando, com
grande entusiasmo, para receber os ceramistas no 44º
Encontro Nacional da Cerâmica Vermelha, que será realizado em setembro, em Porto Alegre. Já está confirmada
a montagem de um estande, por meio de uma parceria
com o Sindicer/RS, com aproximadamente 200 m2 para
recepcionar os ceramistas com diversas atrações, entre
elas: colocação de mesas para atendimento ao cliente,
sala climatizada para realização de diversas palestras
técnicas e a montagem de um minilaboratório. Com
esta iniciativa pretendemos acolher nossos clientes e
parceiros de uma forma diferenciada, em que poderão
ainda conversar com nossos técnicos.
No campo das palestras, abordaremos temas relevantes para o setor, tais como: a Norma de Desempenho
desenvolvida e adequada para o setor cerâmico e uma
nova abordagem sobre a Incorporação dos resíduos na
massa cerâmica. Também falaremos sobre eficiência
energética aplicada à indústria cerâmica e a inovação
do setor através do edital Sesi/Senai de Inovação, entre
outros assuntos.
No espaço reservado para o minilaboratório serão
feitos ensaios em telhas e blocos cerâmicos que possibili-

tarão aos ceramistas compreender melhor a importância
da realização de análises periódicas, debater sobre esse
tema e os resultados com técnicos presentes.
Convidamos nossos clientes e parceiros a visitarem
nossa nova instalação, em Porto Alegre (Av. Jaime Vignoli, 693 – bairro Anchieta). O laboratório da Construção
Civil está em uma área maior e mais bem distribuída
para atender às demandas metrológicas do setor. Recentemente, recebemos a auditoria da coordenação
geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) que homologou nosso escopo de acreditação em blocos e telhas
cerâmicas. Desta forma, estamos retomando, junto aos
nossos clientes e parceiros, os ensaios avulsos e do Programa Setorial da Qualidade (PSQ) de blocos e telhas
cerâmicas. Mais informações através do telefone (51)
3904.2630 ou no e-mail luiz.bosi@senairs.org.br.

Luiz Carlos Tubino, Analista de ServiçosTécnicos e Tecnológicos Pleno do CEP Senai de Construção Civil
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Página

4

QUALIDADE

PSQ AUXILIA NA QUALIDADE DAS CERÂMICAS GAÚCHAS
Divulgação/Anicer

P

ara garantir a qualificação do setor cerâmico gaúcho, o
Sindicer/RS conta com o Programa Setorial de Qualidade
(PSQ). A iniciativa é promovida pela Anicer, responsável pela implementação, gerenciamento e manutenção dos PSQs de Blocos
e Telhas Cerâmicas, através do Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que é desenvolvido pelo Ministério das Cidades. Os programas têm o objetivo de implementar
um sistema único de gestão de qualidade, adequando o setor às
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Segundo o consultor da Anicer Bruno Frasson, os programas
ganharam mais importância com o aumento de iniciativas governamentais para construir casas populares: “Muitas empresas
estavam usando materiais de baixa qualidade para a construção
das moradias populares, então o governo passou a cobrar ações
mais rígidas de fiscalização”. Além disso, a alta competitividade
do mercado exige das empresas uma maior qualificação, para
que elas possam obter vantagens na disputa pela preferência dos
clientes. O PSQ oferece orientações para elevar a imagem do
setor de blocos e telhas cerâmicas, reduzir perdas no processo
produtivo, aumentar a produção, otimizando o uso das máquinas
e qualificando a mão de obra, além de atender às exigências da
Caixa Econômica Federal, do Inmetro e de construtoras.

os setores”. Já o empresário Jorge Ritter, proprietário da Cerâmica
Ritter, de Campo Bom, promoveu a eficiência energética da sua
empresa com as consultorias do projeto Cerâmica Sustententável
é + Vida, realizado pelo sindicato, em parceria com a Anicer e o
Sebrae-RS. “Reduzimos em torno de 10 a 12% as despesas com a
conta de luz”, garante.
Como aderir ao PSQ
As cerâmicas devem adequar a produção de blocos e telhas
cerâmicas aos parâmetros das normas técnicas da ABNT. A
adesão das empresas ao PSQ acontece em quatro etapas:
1) Preencher o cadastro, assinar o termo de adesão ao programa setorial da qualidade de telhas cerâmicas (PSQ-TC)

Benefícios para as empresas

ou de blocos cerâmicos (PSQ-BC) e pagar a taxa.

Para a proprietária da Cerâmica João Vogel, de Bom Princípio,
Camila Vogel, o selo do PSQ melhorou o trabalho da empresa,
aprimorando o acabamento, a durabilidade e a qualidade dos
produtos, o que se refletiu nas vendas: “O nosso cliente se sente
mais seguro em saber que está comprando um produto qualificado
e dentro das normas”. A sócia-proprietária da Cerâmica Roque, do
município de Vale Real, Salete Freiberger da Costa, destaca que
as consultorias foram importantes para aprofundar a confiança no
programa e superar as dificuldades de adaptação: “Inicialmente,
foi difícil adequar os equipamentos para atender aos padrões e
treinar toda a equipe para manter o nível de qualidade em todos

2) Contratar laboratório para realização dos ensaios nos
produtos (no RS, o Laboratório CEP Senai de Construção Civil).
3) São executados três ensaios, por três meses consecutivos,
e se os resultados estiverem conforme as normas, a empresa recebe o certificado e é inserida na lista de empresas
Qualificadas do Relatório Setorial no site do PBQP-H.
4) A manutenção ocorre a cada três meses, com novo ensaio.
As empresas cerâmicas associadas ao Sindicer/RS possuem
desconto no pagamento da taxa de adesão. Mais informações
pelo e-mail psq@anicer.com.br.
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Sindicer/RS

CERAMISTA EMPREENDEDOR GAÚCHO REALIZA CONSULTORIAS
oferecidas pelo projeto. Estamos felizes com esse engajamento”.
A próxima atividade será a oficina NR-12: Segurança do Trabalho
em Máquinas e Equipamentos, no dia 14 de julho.

O trabalho na região sul

O

projeto Ceramista Empreendedor Gaúcho, realizado pelo Sindicer/RS, em parceria com a Anicer e
o Sebrae-RS, está na fase das consultorias in company nas
empresas. Em março e abril, os empresários tiveram ainda
consultorias financeiras, para o auxílio na gestão administrativa
em tempos de crise.
As visitas técnicas da Anicer, que ocorrem desde abril e vão
até novembro, visam à qualificação do Programa Setorial da
Qualidade (PSQ). As consultorias avaliam os processos de produção, verificam o aproveitamento do rendimento máximo das
máquinas e realizam treinamentos com os funcionários, para
que eles possam se adaptar a uma nova rotina de fabricação.
A gestora do Sebrae-RS nas regiões do Sinos, Caí e Paranhana,
Carolina Strack, destaca o sucesso das consultorias: “Os participantes estão gostando muito, e as empresas são bastante ativas.
Muitas cerâmicas estão pedindo mais consultorias do que são

Apresentado em abril, na zona sul do Estado, o projeto
Ceramista Empreendedor Gaúcho está atendendo nove empresas na região. Nos dias 16 e 26 de junho, ocorreu o curso
Formação de Preço, e cada cerâmica que participou receberá,
em sua empresa, uma consultoria de seis horas para aplicar os
conhecimentos adquiridos nos dois dias de formação. Além disso,
iniciaram-se, na segunda quinzena de junho, as visitas técnicas
para a qualificação do PSQ.
Para a gerente regional sul do Sebrae-RS, Luciana Fonseca, o projeto ajuda em dificuldades, como o desperdício de
recursos, manter-se competitivo e problemas de administração: “Esperamos qualificar a gestão empresarial e melhorar
a produtividade, através de capacitações e consultorias que
visam ao desenvolvimento das micro e pequenas indústrias de
cerâmica vermelha”.
Próximas atividades na região sul
Oficina NR-12: agosto
Workshop de planejamento financeiro: setembro
Workshop de gestão de pessoas: outubro
Encontro de encerramento: dezembro

MERCADO
Sindicer/RS apoia mestrado sobre materiais e tecnologias

O

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul (IFRS) oferece mais uma oportunidade de qualificação gratuita voltada ao setor da construção
civil. O mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais
conta com 15 vagas, ofertadas no segundo semestre deste ano,
para profissionais da Serra e Vale do Caí com experiência na
área. A iniciativa tem o apoio do Sindicer/RS com o intuito de
tornar as regiões reconhecidas pelo trabalho em pesquisa e no
desenvolvimento de novas tecnologias para o setor.
Para o coordenador e professor do curso, André Zimmer, do
campus de Feliz, o objetivo é promover uma formação para o
exercício da prática avançada, além de desenvolver habilidades e
competências por meio da pesquisa aplicada. Segundo ele, haverá
investigações a partir das demandas das indústrias em duas linhas
de pesquisa. Uma delas tratará sobre novos materiais e suas aplica-

ções, aperfeiçoando seu desempenho e considerando os impactos
ambientais e a viabilidade tecnológica. A outra objetiva estudar o
processo produtivo de materiais, desde as matérias-primas até o
produto final, buscando o desenvolvimento de processos inovadores. O professor explica que por meio do curso os alunos estudarão
todos os tipos de materiais: cerâmicos, metálicos, poliméricos e
compósitos. “O curso é uma oportunidade para quem pretende
inovar e aumentar o seu domínio do processo produtivo, bem como
a sua capacidade para solucionar os problemas de produção.”
A participação dos profissionais de cerâmica é essencial, pois o
mestrado é uma excelente maneira de ampliar conhecimentos e
aprimorar os serviços do ramo no Estado.
As inscrições ocorreram em junho, com retorno positivo de mais
de 250 entidades. As aulas se iniciam em agosto, às sextas-feiras e
aos sábados, nos câmpus de Caxias do Sul, Farroupilha e Feliz.
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Eficiência energética aliada à sustentabilidade

C

om o objetivo de melhorar a
Divulgação/Anicer
qualidade dos produtos oferecidos às micro e pequenas indústrias de
cerâmica vermelha, fortalecer a economia do setor e incentivar a sustentabilidade, o projeto Cerâmica Sustentável é
+ Vida oferece consultorias à indústria
de cerâmica vermelha.
Segundo o engenheiro da Anicer,
Fábio Cruz, um dos consultores do
programa, a proposta está sendo bem
aceita pelos empresários, principalmente devido ao alto custo da energia elétrica nos dias atuais.
“Quando se fala em eficiência energética, pensa-se na redução
de custo para se tornar mais competitivo”, afirma. No entanto,
ele ressalta que o setor é antigo no Brasil e parte das cerâmicas
atua ainda com máquinas e equipamentos com baixa eficiência,
o que é inadequado para um consumo sustentável.
“O programa apresenta nossas próprias deficiências sobre
inúmeras questões, como o remanejo do processo de secagem,
as quais são, na maioria das vezes, simples de se resolver. Após
as consultorias, elevamos nossa sustentabilidade, adequamos
nossos processos e eliminamos significativamente nossas per-

das”, aponta o sócio-proprietário da Cerâmica Fachinetto,
Claudir Marin Fachinetto, cuja empresa recebeu consultorias
em Eficiência Energética e Ambiental em outubro de 2014. Ele
acrescenta que houve aumento da produção e qualidade dos
produtos, além da diminuição do desperdício.
De acordo com Cruz, o acompanhamento às empresas
cerâmicas é dividido em quatro partes: verificação dos sistemas
de motorização de máquinas e equipamentos, iluminação,
climatização e, por fim, da qualidade e aproveitamento de
energia elétrica. Os empresários interessados podem entrar
em contato com o Sindicer/RS pelo e-mail contato@sindicerrs.
org.br ou no telefone (51) 3347-8755. Consulte também o site
www.sindicerrs.org.br.
Opções de consultorias
O projeto Cerâmica Sustentável é + Vida tem duração
de 36 meses. Durante o período, modernas ferramentas
serão utilizadas nas empresas para fortalecer a economia
do setor por meio de cinco tipos de consultorias: Inovação
tecnológica, Eficiência energética, Ambiental, Incorporação
e tratamento de resíduos sólidos, biomassas e geração de
crédito de carbono e Qualificação nos PSQ/PBQP-H.

novidades
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Anicer organiza missão empresarial para Ceramitec 2015
visita técnica à cerâmica Erlus e ingresso para todos os dias da
Ceramitec. Além das exposições, haverá um ciclo de palestras,
do qual os inscritos poderão participar gratuitamente. Para mais
detalhes, acesse www.anicer.com.br/ceramitec2015.
Divulgação/Anicer

O

s ceramistas gaúchos estão convidados a integrar
a missão empresarial da Anicer, em parceria com a
Messe München International (MMI), de 17 a 26 de outubro. A
iniciativa levará os empresários do setor para a Ceramitec 2015.
A feira ocorrerá entre os dias 20 e 23 de outubro, em Munique,
na Alemanha, e reunirá profissionais da indústria cerâmica. O
evento é realizado a cada três anos e é considerado o mais
importante do setor. No local, será possível conhecer todas
as inovações tecnológicas da área e trocar experiências com
empresários de diversas nacionalidades, encontrando novos
parceiros comerciais.
O pacote da missão empresarial individual será de 2.366
euros, e o duplo, 1.781 euros, incluindo hospedagem por sete
noites, seguro viagem, um tour regular ao Eagle’s Nest, uma

Construsul reúne profissionais em Novo Hamburgo

E

Divulgação/Sul Eventos

ntre os dias 5 e 8 de agosto, ocorrerá na Fenac (Av. Nações Unidas, 3825), em Novo Hamburgo, a Construsul
2015. O evento está completando 18 anos e a expectativa é

de que as 564 empresas participantes recebam mais de 70
mil visitantes. A feira apresentará as novas tecnologias e os
lançamentos do setor de materiais de construção.
Paralelamente à Construsul, serão realizados, no pavilhão
da Fenac, o 10º Encontro Sul-Rio-Grandense de Prevenção,
Segurança e Saúde do Trabalho (PREVESST), da Associação
Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança (Ares), a Rodada de Negócios da Construção, promovida pelo Sebrae-RS,
o 3º Seminário de Tecnologia e Inovação na Construção Civil,
do Sinduscon Novo Hamburgo, e uma série de workshops.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.
feiraconstrusul.com.br.

Frente Parlamentar quer impulsionar a indústria gaúcha
ara promover ações que auxiliem no desenvolvimento do
setor produtivo gaúcho, foi instalada, em 30 de junho, a
Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo e da Indústria
Gaúcha e Brasileira. Esta iniciativa é um pleito da Fiergs em
prol da indústria gaúcha. O lançamento ocorreu na Assembleia
Legislativa gaúcha, em Porto Alegre, reunindo empresários e dirigentes do setor, como o presidente do Sindicer/RS, Jorge Ritter. O
coordenador da Frente Parlamentar é o deputado estadual João
Fischer, que também prestigiou o evento.
Na oportunidade, Fischer ressaltou que esse é o primeiro e
importante passo rumo para um trabalho em busca da recuperação do setor produtivo, já que houve uma queda na competitividade da indústria brasileira, decorrente da crise econômica
no país. Segundo ele, é preciso criar saídas para fortalecê-la
novamente, gerando empregos, renda e riqueza. O presidente
em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Rio
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Grande do Sul (Fiergs), Carlos Alexandre Geyer, garantiu que
as decisões do parlamento podem mudar os rumos da economia. Para o vice-governador, José Paulo Cairoli, as medidas
práticas – como a criação de um regime tributário atraente e
a proteção dos produtos gaúchos em relação a outros mercados – são fundamentais para a retomada do crescimento da
indústria gaúcha.
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empresa associada

Escreva para contato@sindicerrs.org.br para ter
sua história contada nesta seção.

Compromisso com a qualidade cerâmica
undada em 1958 por Onorato Desidério Facchinetto, a
Cerâmica Arvorezinha tem como objetivo fabricar telhas e
tijolos de barro. Desde o surgimento da empresa, Valdir Fachinetto já trabalhava com o pai. Mas a partir de 1976, iniciandose uma nova fase na administração da empresa, ele assumiu
a administração integral do negócio da família ao lado de sua
esposa, Juracy Fachinetto.
Nos anos 90, os três filhos do casal – Roberto, Jairo e Ezequiel Fachinetto – passaram a trabalhar na empresa da família.
Atualmente, os três irmãos são sócios-proprietários da cerâmica.
Roberto, o filho mais velho, que atua no negócio desde os 16
anos, relata que a cerâmica produz nove modelos de tijolos e
um de tavelas. “Começamos com uma média mensal de 50 mil
peças, mas agora atingimos 600 mil peças mensais”, afirma.
Ele conta que a boa estrutura deixada pelo pai possibilitou
que investissem em novas máquinas e equipamentos ao longo
dos anos: “Buscamos o crescimento da empresa e dos produtos, dando melhores condições de trabalho aos colaboradores.
Fabricamos com mais qualidade para atender às exigências

dos consumidores”.
Roberto diz ainda
que a cerâmica utiliza um moderno
sistema de queima
que permite uma
produção contínua
e com alto padrão
de qualidade. “Estamos continuamente buscando melhorias em nossos processos
de produção com assessorias externas e equipamentos de última
geração, tanto na área de produção como na área administrativa e comercial”, enfatiza. O empresário acrescenta que a
cerâmica é qualificada no Programa Setorial da Qualidade
(PSQ). “A empresa vive um processo de renovação e inovação
tecnológica, buscando a padronização de produtos”, salienta.
A expectativa dele é de que neste ano os resultados obtidos pela
cerâmica ultrapassem em aproximadamente 35% os resultados
do mesmo período no ano passado.
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